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A Connettix ITS‑D6682 Ethernet hálózati adapterek
(ITS‑D6682‑INTL és ITS‑D6682‑UL) a Conettix D6600
kommunikációs vevő/átjáró és az IP-hálózat (LAN/WAN/
Internet) összekapcsolására szolgálnak. Az adapterek
lehetővé teszik, hogy a D6600 vevő feldolgozza a legtöbb
Felhasználói Datagram Protokollt/Internet Protokollt (UDP/
IP) használó rendszer számára és által küldött üzeneteket.
Minden egyes D6600 vevőhöz legalább egy adapter
szükséges. A két soros port számos telepítési megoldást
kínál, köztük a redundáns hálózati működés lehetőségét is.

Főbb funkciók

Redundáns hálózati működés
A két D6600 vevővel és két ITS-D6682 adapterrel
rendelkező Conettix rendszer lehetővé teszi egy tartalék
hálózat használatát is, arra az esetre, ha az első rendszerben
hiba lépne fel. Minden egyes adapter két soros porttal
rendelkezik, így egyszerre csatlakoztatható mind az
elsődleges, mind a tartalék vevőberendezéshez. Ebben a
konfigurációban a D6200 szoftver használata esetén az
elsődleges vevő frissítésekor a tartalék vevő frissítésére is
sor kerül. Minden adapter támogatja egy alternatív MAC-cím
használatát is, aminek segítségével hálózati fennakadás
nélkül történik a váltás az elsődleges, illetve a tartalék

rendszer adapterei között. A részleteket lásd a Conettix
D6600/D6100i rendszer útmutatójának hálózati
kommunikációról szóló részében.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

Euróoa CE 2004/108/EC; 2006/95/EC; 1999/5/
EC; EN55022: 2006 +A1:2007, Class A;
EN50130-4: 1995 +A1:1998 +A22003;
EN60950-1: 2001; EN61000-3-2:2000;
EN61000-3-3:1995; TBR21: 1998

Egyesült
Államok

UL AMCX: Central Station Alarm Units (ANSI/
UL 1635)

UOJZ: Control Units, System (ANSI/UL
864 9th edition)

CSFM UL model only: 7300-1615:179

Az ITS-D6682 adapterek által használt titkosító algoritmus az FIPS 197 és
az SP800‑38A 2001 ED szabvány szerint a következő minősítést kapta:

NIST FIPS 197 tanúsítvány száma: 304

Figyelem A Conettix D6600 kommunikációs vevő/átjáró
telepítését az NFPA 70, NFPA 72 alapján és a
helyi szabályozásoknak megfelelően végezze. A
Conettix ITS-D6682-UL Ethernet hálózati
adapter az NFPA 72 és az ANSI/NFPA 70

Conettix ITS‑D6682 Ethernet hálózati
adapterek

▶ 10Base‑T/100Base‑T hálózati kapcsolat

▶ Teljes/fél duplex kapcsolat támogatása

▶ Két DB9 soros interfész gondoskodik a D6600/D6672
vevőhöz történő csatlakoztatásról

▶ LED-ek jelzik az állapotot és a működést

▶ 128 bites AES (Rijndael) titkosítás támogatása

▶ Alternatív MAC-cím támogatása redundáns telepítések
esetén
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szabvány szerint történő telepítés és használat
esetén alkalmas Távfelügyeleti Védelmi
Jelzésfogadásra. A digitális riasztási
kommunikációs vevőberendezések (DACR)
telepítésére a helyi hatósági korlátozások
érvényesek.

Figyelem UL-listás tűzjelző alkalmazások esetén az
Ethernet interfész modulok és az ITS-D6682-UL
között lévő eszköznek UL-listás informatikai
eszköznek kell lennie.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Kompatibilitás

Vevőkészülékek: Conettix D6600 kommunikációs vevő/átjáró

Elhelyezés és szerelvények
Az ITS‑D6682 adaptereket a D6600 vevőberendezéssel
azonos helyiségbe, attól legfeljebb 15 m távolságra kell
felszerelni.

UL alkalmazások esetén az ITS‑D6682‑UL-t a D6600 vevővel
azonos szekrénybe, attól legfeljebb 6 m távolságra kell
felszerelni.

Tartozékok

ITS‑D6682‑INTL

Mennyiség Alkatrész

1 ITS‑D6682‑INTL Ethernet hálózati adapter

1 Dugaszolóaljzatos tápellátás adapterekkel

1 DB9 F/F null modem soros kábel (1,83 m)

1 Dokumentáció – Telepítési úrmutató

ITS‑D6682‑UL

Mennyiség Alkatrész

1 ITS‑D6682‑UL Ethernet hálózati adapter

1 Dugaszolóaljzatos tápellátás

2 DB9 F/F null modem soros kábel (1,83 m)

1 Dokumentáció – Telepítési úrmutató

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Tápbemenet

• INTL-típus: AC névleges működési tartomány: 100 V AC – 240 V
AC, 50 Hz/60 Hz, max. 400 mA

• UL-típus: AC névleges működési tartomány: 120 V AC, 60 Hz,
max. 150 mA

Figyelem Az ITS‑D6682‑UL berendezés UL tűzvédelmi
jelzőrendszerekkel (UL1481) együtt csak
szünetmentes tápegységgel használható.
Minimum 24 órás UPS-készenléti tápegység
szükséges az UL-listázáshoz.

Környezeti

hőmérséklet (üzemi): 0 °C és +50 °C között

hőmérséklet (tárolási): -40 °C és +85 °C között

Az eszköz

mérete (rögzítőfülek nélkül): 9,5 cm x 7,3 cm x 2,3 cm 

Súly: 0,26 kg

Támogatott protokollok: ARP, UDP/IP, TCP/IP, Telnet, ICMP, SNMP,
DHCP, TFTP, HTTP, és BOOTP

Soros csatlakozók: Két DB9M DTE soros port

Hálózati csatlakozók: Egy RJ45 10BASE-T vagy 100BASE-TX Et-
hernet-port

Ethernet-kábel: CAT5 vagy jobb árnyékolatlan csavart érpár a
D6600 vevővel azonos házba/szekrénybe
beszerelve.
UL alkalmazások esetén legfeljebb 6 méteres
hosszúság megengedett.

RS‑232 kábel: A D6600 vevővel azonos helyiségbe besze-
relve, legfeljebb 15 m hosszú. UL alkalmazá-
sok esetén a D6600 vevővel azonos szekrény-
be beszerelve, 6 méteres távolságon belül.

Kezelés: HTTP (belső webszerver)
Telnet bejelentkezés
DeviceInstaller szoftver

Rendszerszoftver: Flash ROM szabvány. Letöltés TCP/IP-hostról
(TFTP) vagy soros porton keresztül.
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Diagnosztikai LED-ek: Az egység felső részén:
• Tápellátás/Diagnosztika (kék)
• 1. RX-soros működést jelző LED (zöld)
• 1. TX-soros működést jelző LED (sár-

ga)
• 2. RX-soros működést jelző LED (zöld)
• 2. TX-soros működést jelző LED (sár-

ga)
Az RJ45 Ethernet-csatlakozón:
• Az Ethernet-kapcsolat állapotát jelző

LED a bal oldalon (kétszínű, 10 Mbps
= sárga, 100 Mbps = zöld)

• Az Ethernet működését jelző LED a
jobb oldalon (kétszínű, fél duplex =
sárga, teljes duplex = zöld)

Kompatibilitás: Ethernet: v2.0/IEEE 802.3
Conettix D6600 kommunikációs vevő/átjáró

Védjegyek
Védjegyek a dokumentum egészében szerepelnek. A
legtöbb ilyen megnevezés egy vagy több országban az adott
jogtulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye. A védjegy-
szimbólumot a Bosch Security Systems, Inc. az adott nevek
esetén elhagyja, ennek ellenére a neveket a legjobb
szándékkal, a védjegy megsértése nélkül használja.

A DeviceInstaller és a Lantronix a Lantronix, Inc. védjegye.

Rendelési információ

Conettix ITS-D6682-INTL Ethernet-hálózati
adapter
Ethernet-adapter (120/240 V AC) a Conettix
D6600 kommunikációs vevő/átjáró egységgel
való használatra az Egyesült Államok és Kanada
kivételével.

ITS-D6682-INTL

Conettix ITS-D6682-UL Ethernet-hálózati
adapter
Ethernet adapter (120 V AC) a Conettix D6600
kommunikációs vevő/átjáró egységhez UL al-
kalmazásokban való használata.

ITS-D6682-UL
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Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrõi út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu
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